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SAYI :70167892118l
KONU : Teklife Davet

01.04.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazı|ı 12 AYLIK MERKEZİ MEDİKAL GAZ.,
KoMPREsÖ& vı,rıııı sİsrrcnd BAKIM oNARIM rrİz.ırınt ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının .

03.04.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
di},adindh@gmail.com adresine gönderırıenizi icaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Birim
F'ivetı

ToplamSıra No Malın / işin Adı Miktır Birimi

t2 AY1 12 AYLİK MERKEZİ MEDİKAL
GAZ,KoMPRESÖR, VAKuM slsrervıl
BAKİM ONAR|M HİZMET AtİMİ
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İş bu medikal gaz sisteminin Baklm onanm Teknik Şartnamesinde (bundan böyle "ŞARTNAME" olarak

tanlmlanacaKlr.) yer alan aşağıdaki terimler karşlarlnda belirtilen anlamlan ifade edeceKir.

İdaıe : Diyadin Devlet Hastanesi

Fırma : Baklm onanm işlerlnl yapacak Yüklencici

cİhaz : Bakım onanml yap|lacak EK_l deki Tlbbi cihazlann

İşin SüresI : ı y|l (bir yll 12 perlyot bakım )

Bakım : clhazlarln performans|nı korumak ve tam kapaslte ile çal|şmalannl sağlamak lçin,

üreticinin öngördüğü arallklarla gereğinde kalibrasyon, parça değlşimi ve onanmlnl da kapsayan her türlü işlemdir.

onarım : cihazlann tümünün yada bir parçaslnın fonksiyonunu yitirmesi durumunda (Hasta ahmlna

engel olmayacak şekilde) sorunu giderip tam kapasite ile çahşmay sağlamak için servis klavuzunda belirtilen

kalİbrasyonlar da dahil yapılan her türlü işlemdir.

:cihazlarda anzanln giderilmesi içln değişmesi zorunlu olan her türlü parça.

çaılşıımayan süİ€ : İdarece telefon. faks Veya ma|lle anzayl bildiriminden itibaren,

Anzaya müdahalg edilmemesi durumunda 12 (oniki) saat sonra,

12 (onikD saat içinde parçasE mtıdahale edilip 24 (yirmi dört) §aat içinde onanmln tamamlanamamasl durumunda 24.

(yirmi dört) saatin sonunda,

12 (oniki) saat içinde parçah müdahale edilip 48 (hrksekiz) §aal içind6 onanmln lamamlanamaması durumunda 48

(krksekiz) saatin sonunda,

48 (klrksekiz) sadin içind€ onanmln tamamlanmasl durumunda gözİem sufesi içinde anzanln tekrarladlğ| saatten itibaren

başlayan ve onanmln tamamlandlğl zamana kadar geçen sür9dir.

5 (beş) takvim günü içinde giderilmesi gereken yurt d|ş| yedek maEeme ge]Bken Büyük onanmlann tamamlanamaması

durumunda 5 (beş) takvim güno sonunda,

Özel izne tabı veya klstll ithal ürtınterin temini ned€niyle onarlm g6reKiren anzalann 20 takvim günü içinde arEanln

giderilememesi durumunda 20 takvim günü §onunda,

Yukar|da beli]tilen Baklm onarım süreleri hesaplanlİken Firma nomal ve sland by süreleri dikkate ahnarak anzall cihaz

süreleri'Çallşllmayan süre' olarak hesaplanlr.
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Bu şa]tıame, Ek_ 1 d9 yer alan Tlbbi cihazlann ve bu cihazlara ait aks€suarlann ihale dökümanlnda beliıtilen soı€yle

aylık periyodik Bakım, onanm ve anzalannın giderilmesine yönelik uygulanacak kfitedeıin belir|endiği bir teknik Şa]tnamedir.

Periyodik Baklm ve onanm hizmetle]i mesai saatleİi dahilinde haffanın 5 (beş) günğ 08:3G17:30 araslnda hizmet

verilecektir.

Özel durumlar oluşursa ay]iyeten bilgi veİilmak suretiyle yaPllabilinecektir.
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Madde -3: TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM oNARIM, TEST vE KABuLÜ

Firma bakım esnasında yapacağı işleıi ldareye yazılı olaııak bildirir, bakımı yapılacak cihazların Servis prosedürleriveya

cihaz bakım doküman]arı Tıbbi cihazlar Birimine teslim edecektir.

Cihazlar 1 yılda 12 periyot (1 ayda 1 bakım ) toplam 12 kez bakım yaoı|acalür.

Bakım Onarım işlemleri mahalinde bir fii] bulunması zorunlu bölümün görevlisive Klinik Mühendislik görevlisi ile Firma

elemanının imzalayacağ ı formlar düzenlenecektir.

Bakım Onarım esnasında cihazda üreticitarafından belirlenen kriterlerin dışında performansın düştüğü veya fonksiyon

kayıp edildiği tespiti halinde onarım işleri yapılmamış sayılır. Firma tarafından her bakım sonrası cihazlar çalışma performansı

test edecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir.

Bakım firma tarafından mesai saatleri içinde belirtilen aralıklarla ldare (Cihazdan sorumlu Ünite ve Tıbbi Cihazlar Birimi)

ve Firma tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde bakımlar yapılır

Bakım onarımlar kullanıcının ve Klinik Mühendislik yetkilisinin gözetiminde yapılır. Yapılan işlemlere ilişkin "servis raporu"

düzenlenir, ayrıca cihaz yanında bulunan "Tıbbi Cihaz Arıza Kayıt Defteri" ne kaydedilir ve firma yetkilisi tarafından imzalanır.

Firma arızayı telefon, faks veya maille haber aldığı andan itibaren Madde 2 de beiirtilen süreler dahilinde 2(iki) saat içinde

aflzayamüdahale etmekle yükümlüdür. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Arıza bildirimlerinde ldare kayıtları esas alınır.

Fima arızaya ilk müdahaleyiyapmaz ise Madde-6.a hükmü uygulanır.

Firma yedek malzeme gerektirmeyen anzayı Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 24 saat içinde gidermek (ldarece

beIir-lenen büyük onarımlar hariç) zorundadır. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Firma arzayt belirtilen sürede

gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.

Firma yedek malzeme gerektiren arızayl. Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 48 saat içinde gidermek (ldarece

belirlenen büyük onarımlar hariç) zorundadır. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Firma arzayı belirtilen sürede

gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.

Madde- 4 : GARANTİ şARTLARI

Arıza durumunda yedek parçalar ve işçilik için 6 ay (altı ay) garanti verilecektir. Bu süre içinde aynı parçada sorun

çıkması durumunda yüklenicivefueya tedarilçifirma ücretsiz olarak paçayı temin ve montajla yükümlüdür.

Bakım periyortlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bakımı yapıtacak ve takibi sağlanacaktır. Firma

Bakım Onarım sözleşmesinin bitim tarihinde cihaziarın çalışır bir vaziyette bırakacak ve bunla ilgili paça gereksinimi olan

durumlarda sözleşme bitim tarihinden en az 15 iş günü öncesinde bi|dirip bunla i|gili gereken çalışmayı idarenin onayını

aldıktan sonra yapacaktır.

Madde -5 : RİSKLER

Firma bakım esnasında can ve maI güvenliğitedbirlerini almak zorundadır.

Firma tarafından, Bakım onarım ve ar.za amaçlı idareden teslim alınan cihaz; noksan veya hatalı sevk edilmiş, kusurlu

ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya da montaj sırasında Firmanın kusurundan dolayı hasara

uğrayan cihaz veya yedek parçalar, bütün masraflar Firmaya ait olmak iizere ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Firma onarımı yapılmak üzere ldareden teslim aldığı cihaz veya malzemeyiteslim aldıktan sonra Cihazda veya

malzemede oluşacak her türlü hasar ve kayıptan sorumlu olacaktır.

Madde - 6 : cEzAİ HÜKÜMLER

Firma tarafından 3.g maddesinde belirtilen süre içinde arzaya müdahale edilecektir. Belirtilen sürenin aşılması

durumunda bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihazatekabül eden yıllık bakım bedelinin % 0,5 (binde beş ) oranında

cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde Firmadan kesilir.

Firma tarafından 3. maddesinde belirtilen süre içinde arıza giderilecektir. Belirtilen sürenin aşılması ve halen cihaza hasta

alınamaması durumunda aşılan her 24 $irmi dört) saat için bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden yıllık

bakım bedelinin %0,5 (binde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde Firmadan kesilir.
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a Firmadan kaynaklanan sebeplerden (hasta alımını engelleyen arızalar hariç) dolayı Cihazların periyodik bakımlarının

yapılmaması durumunda ise Firmaya sözleşme bedelinde söz konusu cıhaza tekabül eden yıllık bakım bedelinin %5 (yüzde

beş) oranında cezai işlem uygulanır.

Sözleşmede belirtilen 3.g, 3,h,3.i, 3j ve 3.1 maddeleri dışında kalan hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde Firmaya,

gerçekleşmeyen her ay o/o1 (yüzde bir) oranında cezai işlem uygu|anır ve ilk tahakkukta uygulanır.

Madde - 7 ı GÜVENLİKvE E]ıiNİYET

Çalışma mahalinde her türlü güvenlik tedbiri alındıktan sonra çalışma yapılacaktır.

llgili kolaylığı ve tedbirlerin alımında hastiane yardımcı olacaktır.

Tıbbi Cihazların bakımlarını, anzaya müdahalelerini ve onarımlarını ilgili ekli ]istede beIirtilen cihazlar kapsamında verilen

eğitimleri almış teknik açıdan uzman e|emanlar tarafından yapılacak ve bu elemanların almış oldukları eğitimler ihale

aşamasında belgelendirilecektir.

Madde - 9 :GENEL SARTLAR.

ı Firma sözleşmenin yapıldığı tarihten sona erdiğitarihe kadar Ağrı ilisınırları içinde ikamet eden, faaliyet gösteren acil

durumda müdahale edebilen bir teknik e]emanının bulunduğunu belgelemelidir.

ı Firmanın TSE Hizmet Yeterlitik belgesi, CE, lSO, OHSAS belgeleri bulunacak ve bunu belgeleyecektir.

. llgıli kalem cihazlarda yetki belgesi yada Benzeri cihazlarda yetki begesi olmalıdır ve bunu fiyatlarıyla birlikte vermelidir

ı Belgeleriolmayan ve bunu ibraz edemeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı Medikaloks'ıjen sistemi odası 5+5 02 rampa odası

o MedikaI azot sistemi odası- 2+2 NO2 rampa odası

o Hastane geneli Medikal yatakbaşı üniteleri ( o2-hava-vakum) 50 yatakIı, Acil servis-Tüm hasta odaları ve

poliktinikler, yoğun bakım ve ameliyathane pendant gaz sistemleri

o Medikal kuru hava kompresör sistemi odası - 2 adet 200lik T50 ESCOMP kompr.

o Medikal vakum sistemi odası - 2 adet ESSIEN 185LlK vakum pompası
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Ek1 Bakımı Yapılacak Olan Cihazlar


